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A szabadban történõ sportolás fontos-
sága megkérdõjelezhetetlen. Az erdei
sportok jelentõsége a rekreációban
nemzetgazdasági szintû. Sajnos vannak
ezek között olyan tevékenységek is,
amik az erdõt, a természetet óhatatlanul
károsítják. Ezek elsõsorban az üzleti
háttérrel ösztönzött adrenalinszint-fo-
kozó sportok, mint a motorozás (mo-
torkerékpár, quad stb.) és az egyre na-
gyobb mértékben terjedõ downhill
(DH) kerékpározás. 

Az OEE honlapján idén májusban be-
számoltunk egy különleges játékszerrõl,
a downhill rollerról. Ez egy olyan sport-
eszköz, amivel hegyen-völgyön és tere-
pen lehet közlekedni, hasonlóan a te-
repkerékpárhoz. Ennek a kerekes szer-
kezetnek és a hozzá hasonló adrenalin-
serkentõ más jármûveknek a lovagjai fo-
lyamatosan és ellenállhatatlanul fokoz-
zák támadásukat az erdõ ellen. Nem kis
gondot okoz ez az erdészeknek és ter-
mészetvédõknek. De ahogy a híradá-
sokból értesülhettünk, még az erdõn kí-
vül is lehetnek problémák az adrenalin-
vadászokkal. Ezek a sportok ugyanis
agresszivitást igényelnek, következés-
ként gyakorlóik többségében fenegye-
rekek (ezt nem sértõ módon kell értel-
mezni). Kordában tartásuk, fegyelmezé-
sük nem könnyû feladat.

Mi is valójában a helyzet, milyen ha-
tása van és lehet ezeknek a tevékenysé-
geknek, mit lehetne és kellene tenni?
Sok-sok kérdés felmerül, sok ötlet szü-
letik, de igazi megoldás csak akkor vár-
ható, ha pontosan megértjük a jelensé-
get, a szereplõket és mérnöki módon
megtervezve lehetõséget kínálunk a le-
gális megoldáshoz. 

A downhill (értelem szerinti fordítás-
ban „völgymenet”) kerékpározás ko-
moly fizikai és ügyességi felkészültsé-
get igénylõ sportág. Mint a fogyasztói
társadalom arculatának  egy szelete, vi-
lágszerte hódít, nagyon jól illeszkedik a
mai fiatalság kihívásokat keresõ igé-
nyeihez. A DH fontos a sportok sorá-
ban, mivel keménységre, bátorságra,
helyzetfelismerésre nevel. Más sport-
ágak, mint pl. az alpesi sízés kiegészítõ-
je is lehet. (E sorok írója nem tagadja,
hogy hajdanában mint alpesi sízõ nyári
bátorság-növelõ edzésként a soproni

Károly-magaslatról görkorcsolyával
száguldozott lefelé az erdei ösvényeken
és utakon.) A naponta megjelenõ és
csábító módon tálalt technikai újdonsá-
gok vásárlásra ösztönzik a fiatalokat és
ha már megvették, használni is szeret-
nék a drága és menõ felszerelést. Ez a
kerékpár-kereskedelemnek tagadhatat-
lanul nagy üzlet. Egy ilyen kerékpár
árára jellemzõ, hogy használtan már
200 ezer Ft-ért lehet viszonylag jót kap-
ni. Az új és jó kerékpárok ára elérheti a
3 millió Ft-ot is. Nagyon nagy szerepe
van a DH elterjedésében a személyes
megjelenítésnek, a menõség bizonyítá-
sának a fizikai képességek és vakmerõ-
ség határainak feszegetésével. A profik
pedig nagyon komoly versenyeken mé-
rik össze tudásukat. Ennek a sportág-
nak ma már tér kell, létezését és szerep-
lõit semminek tekinteni nem lehet.

A DH mint szakági sportág szerepel
a Magyar Mountain Bike Szakági Szö-
vetség ( MMBSzSz) keretein belül. Arról
nincs adatunk, hogy a Budai-hegyeket
rongálók közül hányan tartoznak a
szervezett sportolók közé. Feltételezhe-
tõ, hogy többségük amatõr és nem tag-
ja sportegyesületnek. 2009 novemberé-
ben az OEE Erdei Sportok Szakosztálya
a Pilisi Parkerdõ Zrt.-vel közösen
egyeztetést tartott a MMBSzSz vezetõsé-
gével, akik akkor határozottan elhatá-
rolták magukat a renitenskedõ kerék-
párosoktól. A helyzet megoldására  szü-
letett javaslatok közül semmi nem való-
sult meg. Szükséges tudni, hogy a
hegyi-kerékpárosok még abban az év-
ben kiadták etikai szabályzatukat.
Amennyiben ezt a szervezetlen körül-
mények között sportoló DH-sok betar-
tanák, sokkal kevesebb gond lenne.

Az érem másik oldala viszont a ter-
mészetkárosítás és az erdõben tartóz-
kodók zavarása, veszélyeztetése. Ha
csak a Budai-hegyek egyre szaporodó
eróziós árkait nézzük már elég indokot
találunk arra, hogy ezt a tevékenységet
megfelelõ irányba tereljük. A Tündér-
szikla hajdani sétaútjaira és virágos do-
lomit lejtõire rá sem lehet ismerni, a vé-
dett növényfajok élõhelye fokozatosan
megszûnik. A János-hegy kerékpárosok
okozta eróziójának nyomait már Pestrõl
is látni szabad szemmel. A DH pálya

esésvonal irányú, jellemzõen szûk
nyomvonal a fák között, kilógó gyöke-
rekkel, kikoptatott árokszerû nyomvo-
nallal, mesterségesen kiépített emelt
kanyarokkal és ugratókkal. Mindez a
faállomány szívében, elszomorító lát-
vány. Az embernek az az érzése, hogy
az erdõben büntetlenül bármit meg le-
het tenni. Sok a panasz a Fogaskerekûn
való konfliktusoktól kezdve a sétálók,
kocogók és szabályosan kerékpározók
részérõl is. A jelenség kordában tartásá-
ra  tett eddigi kísérletek nem jártak si-
kerrel. A tiltás és büntetés eddigi gya-
korlata keveset ér (a tiltott tevékenység
ûzése az adrenalinszintet még inkább
fokozza), más megoldásra van szükség. 

Az ügyben leginkább érintett a kerü-
letvezetõ erdész, Jorzsits Miklós (Pilisi
Parkerdõ Zrt. Budapesti Erdészet). Ke-
rülete a legfrekventáltabb magyarorszá-
gi erdõterület, a János-hegy, Sváb-hegy
nagy részére, valamint a Hárs-hegyre és
közvetlen környékére terjed ki. Ez Bu-
dapest legnépszerûbb kiránduló és sza-
badidõsport területe. A terepviszonyok-
ból és a megközelíthetõségbõl adódóan
a DH kerékpárosok legkedveltebb lej-
tõi is itt találhatók. Délutánonként és
hétvégeken a DH lovagok egyénileg és
csapatokban érkeznek a hegyre elsõ-
sorban a fogaskerekû vasúttal. Könnyû
felismerni õket különleges kerékpárjuk-
ról, bukósisakjukról, védõfelszerelé-
sükrõl. A DH kerékpár, kiépítése és sú-
lya miatt hegymenetre nemigen alkal-
mas, amellett 250-300 m szintkülönbsé-
get feltekerni igen fárasztó dolog.
Egyébként nem a hegyre tekerés e
sportág lényege. A fogaskerekû segítsé-
gével viszont a fiatalok többször is for-
dulhatnak naponta.

A fõ problémák:
• a tiltást teljes mértékben figyelmen

kívül hagyják;
• elbontják a kiépített terelõkorláto-

kat;
• nagyon sok útvonalat használnak,

esetenként mesterséges akadályokat is
kiépítenek;

• a felhagyott útvonalak helyett fo-
lyamatosan újak keletkeznek;

• zavarják és veszélyeztetik a sétáló-
kat, kocogókat és az utakon szabályo-
san közlekedõket;
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• mivel nagy sebességgel zúdulnak
le a szûk ösvényeken, a sétautak ke-
resztezésekor balesetveszélyt jelente-
nek;

• sok esetben nemcsak köz- hanem
önveszélyesek is, ezt több súlyos bale-
set is bizonyítja;

• rongálják az erdei sétautakat, és az
erdõtalajt, elõsegítik eróziós árkok ke-
letkezését;

• megszólítás és figyelmeztetés ese-
tén gyakran agresszívek.

Két éve a Budapest Erdészet és a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park már szervezett
közös akciót a DH-sok megfékezésére,
de ez különféle okok miatt nem folyta-
tódott. Ebben állítólag közrejátszott a
befolyásos DH-s kapcsolatok részérõl
érkezõ nyomás is.

A megoldás elméletileg egyszerû:
egy arra alkalmas helyen ki kell építeni
egy megfelelõ infrastruktúrával rendel-
kezõ pályát. A legális lehetõség birtoká-
ban szigorú ellenõrzéssel és büntetéssel
sikeresebben lehet csökkenteni az ille-
gális tevékenységet. Mert ha nincs legá-
lis lehetõség, a tiltás és szankciók elle-
nére partizán módszerekkel tovább
folytatódik a hegyrombolás.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park részérõl
Halász Antalnak, az Erdészeti, Vadásza-
ti és Õrszolgálati Osztály vezetõjének
véleménye gyakorlatilag egyezik az Er-
dészet álláspontjával. A János-hegy és a
Hárs-hegy térségét mindenképpen
mentesíteni kell a kerékpárosoktól, mi-

vel veszélyeztetik a gyalogosokat, azon
belül is elsõsorban a kisgyermekeseket.
Szerinte is a legális lehetõségek megte-
remtése a megoldás. A Hármashatár-
hegy térségében már építettek ki pályá-
kat a terepkerékpárosok részére. A DH
kedvelõinek is meg kellene teremteni
ott ezt a lehetõséget. 

Lehetne külföldi példákat emlegetni,
de ma már be lehet mutatni hazai fej-
lesztéseket is. Eplényben a sípályák in-
frastruktúrájára alapozva épült ki DH
pálya és az országban még több helyen
van lehetõség legális módon gyakorol-
ni ezt a nem éppen természetkímélõ, de
férfias sportot. 

Annak érzékelésére, hogy mennyire
veszélyes tevékenységrõl van szó, utal-
nak a DH pályák szabályai. Csak a szi-
gorú kötelezettségek és tiltások betartá-
sával szabad igénybe venni a pályákat
és ennek tudomásulvételét a kerékpá-
ros egy felelõsségi nyilatkozat aláírásá-
val igazolja. Ez is azt támasztja alá, hogy
szabályozatlanul, ellenõrzés nélkül és
bárhol ezt a sportot nem lenne szabad
gyakorolni. Ebben a tekintetben már
nem csak az erdõ és az erdõben tartóz-
kodó közönség védelmérõl van szó. 

A Budai-hegyek megtisztítása a DH-
soktól csak akkor lehet sikeres, ha ren-
dezett körülmények közé tereljük õket.
Mivel ezt a folyamatot megállítani nem
lehet, néhány hektárt feláldozva down-
hill pályát – esetleg többet is – kellene
kialakítani. Ezeket a pályákat fel kell
szerelni a megfelelõ infrastruktúrával
(felvonó, kiszolgáló épület stb.) és a ma
partizán módjára bujkáló fiataloknak
csábító lehetõséget kell térítés ellené-
ben teremteni kedvenc sportjuk ûzésé-
hez. Nem hiszem, hogy ez erdészeti fe-
ladat lenne, de annál inkább ennek
kezdeményezése a kényes területek te-
hermentesítése érdekében. A pályák
építésére áldozhatnának a jelenség el-
sõdleges haszonélvezõi: a kerékpárt és
felszerelést gyártók és kereskedõk. E
mellett viszont a legszigorúbban kell a
renitensekkel szemben eljárni. A jogi és
szervezeti keretek ehhez már most is
adottak.
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